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Dedri Uys´s blog hvor du kan finde den originale opskrift:
Sophies Universe CAL 2015
Her kan du tilmelde dig hendes nyhedsbrev
I den originale opskrift kan du finde flere oplysninger og links. Jeg har kun taget det vigtigste med.
Billeder og inspiration kan findes i denne gruppe på facebook:
OFFICIAL CCC SOCIAL GROUP
Her kan du også selv ligge billeder op af dit arbejde.
Alt skrift med blåt er links til yderligere hjælp.

Masketyper til Sophies Universe del 13
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dstgmb – 1 dstgm bagved arbejdet hæklet omkring masken
fmb – 1 fastmaske hæklet bagved arbejdet og omkring masken
stgm – stangmaske
fm -fastmaske
lm – luftmaske
km – kædemaske
hstgm – halvstangmaske
Ny maske på nålen – se foto i del 1
# gentag mellem disse. Antal gange står efter sidste #
() gentag mellem disse. De kommer mellem # gentagelserne. Antal gange står efter sidste )

Samme farve: Du hækler videre med samme farve garn.
Anden farve: Du hækler videre med en ny farve garn.
Se del 1 for størrelse og materialer
God morgen og god påske!
Del 13 i Sophies Universe CAL er meget simpel og burde ikke tage lang tid at lave. Dit arbejde
skulle gerne igen blive firkantet efter denne del. Måske er den ikke helt firkantet lige når du har
hæklet den, men hvis du ligger den i stræk, så bliver den rigtig flot firkantet. Du kan finde info
omkring dette nederst her i delen.
Jeg har haft endnu et par forespørgsler omkring meter forbruget, og jeg arbejder på, at få endnu et
skema lavet til dig. Hav venligst lidt tålmodighed, for jeg er lige ved at finde ud af, hvordan jeg
prænsenterer det mest logisk for dig. Det er desværre ikke bare et klip/sæt ind job.
I denne uge vil jeg endnu engang bede dig om, at tage billeder et smukt sted. Lad din fantasi få frit
spil.
Jeg håber, at du har en rigtig god påske!

Sophies Universe del 13
Video
Runde 89
Samme farve: km i 2 lm-buen. 3 lm (din første stgm) (1 stgm, 2 lm og 2 stgm i samme lm-bue
Anden farve: En ny maske på nålen og 2 stgm, 2 lm og 2 stgm i et af dine 2 lm-bue hjørner
#spring over den første (skjulte) maske
1 stgm i de næste 15 masker
1 hstgm i de næste 5 masker. Den sidste hstgm skal sidde i den sidste fm før dine zig zag’er
(1 hstgm i de næste 3 masker fra runde 87 (foto 2)
1 fmb om næste maske - toppen af din zig zag) 28 gange (foto 3 og 4)
1 hstgm i de næste 3 masker fra runde 87 (foto 5)
1 hstgm i de næste 5 masker fra runde 88. Pas på ikke at glemme den første efter den sidste 3 lmbue (foto 6)
1 stgm i de næste 15 masker (foto 7)
(2 stgm, 2 lm og 2 stgm) i næste 2 lm-bue# 4 gange i alt (foto 8)
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i toppen af de første 3 lm/første stgm
Luk af og hæft ender.
Maskeantal: 636 masker og 4 x 2 lm-buer (112 fmb, 388 hstgm og 136 stgm)
Pr side: 159 masker (28 fmb, 97 hstgm og 34 stgm)

Runde 90
I denne runde vil du blive anbefalet at sætte maskemarkører i 2 masker på hver side. Det er ikke
nødvendigt, men kun et godt råd, hvis du stadig har problemer med at identificere dine masker. Det
er kun ”tjek punkter” som Esther kalder dem.
Samme og ny farve: En ny maske på nålen og (2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm) i et af dine 2 lm-bue
hjørner (foto 1)
#spring over den første stgm (den vil blive gemt)
1 hstgm i de næste 18 masker. Den sidste skal sidde i den anden hstgm fra forrige runde (foto 2)
1 dstgmb om den fjerde fmb i bladet lavet i runde 85 og 86 (foto 3 og 4)
Spring over næste maske fra runde 89
1 hstgm i de næste 40 masker (foto 5) marker den sidste hstgm
1 fm i de næste 40 masker (foto 6) marker den sidste fm
1 hstgm i de næste 40 masker. Der skal nu være 2 hstgm tilbage inden stgm fra runde 89 (foto 7)
1 dstgmb om den fjerde fmb i bladet lavet i runde 85 og 86 (foto 8)
Spring over den næste maske fra runde 89
1 hstgm i de næste 18 masker (foto 9)
(2 hstgm, 2 lm og 2 hstgm) i næste 2 lm-bue # 4 gange i alt (foto 10)
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition.
1 km i den første hstgm.
Maskeantal: 648 masker og 4 x 2 lm-buer (160 fm, 480 hstgm og 8 dstgmb)
Pr side: 162 masker (40 fm, 120 hstgm og 2 dstgmb)

Fotoet herunder viser de markerede masker (hvis du valgte at gøre dette)

Hvis du ønsker lidt mere struktur i næste runde, så kan du lave den med hstgmb og fmb istedet for
hstgm og fm. Det giver rigtig meget til mønsteret, men ærligt så orkede jeg ikke at lave alle de
hstgmb/fmb og jeg ved, at mange af jer havde hadet mig, hvis jeg havde tvunget jer til at lave dem!

Runde 91 (starten på sommerfugle bånd)
Jeg foreslår, at du bruger samme farve til runderne 91 – 96, da den eneste detalje her vil være en
masse sommerfugle, som kan gøre, at din hæklefasthed kan forandre sig, hvis du bruger en ny farve
for hver runde. Du er selvfølgelig velkommen ti, at gøre præcis det dit hjerte føler for!
Samme farve: 1 km i næste hstgm og 2 lm-bue. 4 lm (det svarer til 1 hstgm og 2 lm) og 1 hstgm i
samme 2 lm-bue
Anden farve: En ny maske på nålen og (1 hstgm, 2 lm og 1 hstgm) i et af dine 2 lm-bue hjørner
(foto 1)
# 1 hstgm i de næste 51 masker. Huske den første (skjulte) maske (foto 2) den 21. hstgm skal sidde i
dstgmb fra forrige runde.
1 fm i de næste 60 masker Den 10. fm skal sidde i den sidste (markerede) hstgm fra forrige runde
(foto 3) Den 50. fm skal sidde i den sidste (markerede) fm fra forrige runde
1 hstgm i de næste 51 masker
(1 hstgm, 2 lm og 1 hstgm) i næste 2 lm-bue # 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition.
1 km i den 2. lm/hstgm fra starten af.
Maskeantal: 656 masker og 4 x 2 lm-buer (240 fm og 416 hstgm)
Pr side: 164 masker (60 fm og 104 hstgm)

Runde 92
Snoozeville!
Samme farve: km i næste 2 lm-bue (3 lm, 1 stgm, 2 lm og 2 stgm) i samme 2 lm-bue
Anden farve: En ny maske på nålen og (2 stgm, 2 lm og 2 stgm) i et af dine 2 lm-bue hjørner (foto
1)
# Spring over den første maske (den vil blive gemt) (markeret med pil på billede 2)
1 stgm i de næste 163 masker (foto 2)
(2 stgm, 2 lm og 2 stgm) i næste 2 lm-bue # 4 gange i alt
Undlad det sidste hjørne i den sidste repetition
1 km i toppen af de første 3 lm/stgm
Maskeantal: 668 stgm og 4 x 2 lm-buer
Pr side : 167 stgm

Valgfri blomst.
Du kan lave dem i præcis den farve, du ønsker det. Jeg har selv valgt, at vente med dem til tæppet er
helt færdigt, mest for at kunne vise dig, hvordan det vil se ud både med og uden blomsterne. Hvis
du venter til senere, vil du også bedre kunne se, hvilken farve du har mest tilbage af (og hvilke du
næsten er rendt tør for)
Præcis som du lavede dem i slutningen af del 4.
Disse blomster skal laves i dine fmb i dine 8 stgm blade fra runde 85 og 86. Hvis du synes, at det
får dine hjørner til at se rodede ud, så vælg dem fra. Du kan lave alle blomster i samme farve eller
hver enkelt i hver sin farve. Det er helt op til dig selv.
Og hvis du gerne vil lave nogle helt andre blomster, må du også gerne det!
En ny maske på nålen og 1 km i første fmb på bladet fra runde 86.
#(4 hstgm i den næste maske
1 km i næste maske)# 4 gange i alt (den sidste km skal sidde i toppen af stgmf efter bladet)
Luk af og hæft enderne.
Gentag fra # til # på alle bladene rundt

Note omkring at strække dit arbejde
Jeg må nok desværre endnu engang foreslå dig at strække/blokke dit arbejde. Det er ikke en
nødvendighed, da det vil komme af sig selv over de næste par uger, men hvis du vil tage et rigtig
godt billede, så er det en god ide.
Annie´s har nogle rigtig gode råd til at strække/blokke tæpper og andre store ting
Hvis du bruger skum firkanter, så overvej at købe disse Interlocking Foam Exercise Mats.
De er magen til disse Knitter’s Pride Lace Blocking Mats men billigere. Du skal også bruge nogle
af disse Clover Fork Blocking Pins .
God arbejdslyst.

Testhæklet af Anne Grethe Schnejder Bjerregaard, Ulla Stolberg Petersen, Mai-Britt Mosegaard
Dyreholt, Inge Maria Hansen og Belinda Storm.
Oversat af Tina Bak Poulsen
Evt rettelser kan skrives her. HUSK at læse det fastgjorte opslag.

